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Eventuellt inköp av buss till enheten för funktionsstöd 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
7 april 2016 rörande extra investeringsanslag för inköp av begagnad buss. Enligt 
skrivelsen är befintlig buss i dåligt skick samtidigt som leasad buss inom 
skolverksamheten kommer att bytas ut. 

Förslag 
Enhetschef Margareta Emnegard föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslår 
kommunstyrelsen besluta bevilja ett extra anslag med cirka 100 000 kronor för inköp 
av begagnad buss till enheten för funktionsstöd. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att påpeka att det är av stort värde att 
samordning sker i kommunen vad gäller leasing alternativt köp av bussar samt 
hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbeslyrkande 



ffl' Ljusnacsbecgs kommun 

Enheten för Funktionsstöd 

Ansökan om extra investeringsanslag för inköp av begagnad buss ,ca 100 tkr 

Inom Enheten för funktionsstöd finns en handikappanpassad buss VW Crafter Kombi årsm -
08 med bakgavellyft som används dagligen till arbetsresor, utflykter, semestenesor, leverans 
av legoarbeten mm. På helger och kvällar är den tillgänglig för gruppbostäderna. 

"Vår" buss har gått ca 19 000 mil och fö1rn året reparerades den för ca 50 tkr. Växellådan är 
dålig, stoppningen i sätet på förarsidan är trasigt och rosten böijar komma alltmer. Vi kommer 
sannolikt att tvingas reparera ytterligare under innevarande år. Min bedömning är att det snart 
är för dyrt att reparera och bättre att skrota den. 

Maria Draxler har informerat mig om att skolans leasingbuss VW Crafter Kombi årsm -11 
med bakgavellyft kommer att bytas ut inom kort till förmån för en ny leasingbuss. Min tanke 
är att denna buss löses in och att vår gamla buss byts ut mot denna. 

Kostnaden för inlösen är ca 100 tkr och om detta görs inom ko1i slipper 
bildningsförvaltningen att betala för "övermil". Kostnaden för "övermil" börjar löpa om ca 6 
veckor (12kr/mil extra) och kommer att uppgå till 46 tkr tom dec -16 då 
bildningsförvaltningens leasingavtal löper ut. Bildningsförvaltningen är angelägna om att byta 
ut sin leasingbuss innan de får bö1ja betala för övermil. 

Jag har bett vaktmästare Anders Andersson som är kunnig på bilar att besiktiga 
bildningsförvaltningens leasingbuss och lämna ett yttrande om skicket på denna buss. Han 
bedömer att bildningsförvaltningens buss är i bra skick och betydligt bättre än vår gamla som 
är tre år äldre och i behov av f01isatta reparationer. 

Min tanke är att vi köper in bildningsförvaltningens leasingbuss och skrotar vår gamla buss. 
Det är den billigaste lösningen för kommunen och för vår del skulle det fungera med en 
bättre begagnad buss. Ett buss med bakgavellyft via leasingavtal kostar 9 836 kr/mån+ 
kostnader för ev reparationer, drivmedel, vägskatt och försäkring. 

Mitt förslag är 
att kommunstyrelsen beviljar ett extra anslag för inköp av begagnad buss till Enheten 
för funktionsstöd, kr ca 100 tkr. 
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Margareta Emnegard 
Enhetschef/Enheten för funktionsstöd 
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